ATA DA ASSEMBLÉIA SETORIAL DA SOCIEDADE CIVIL PARA ELEIÇÃO DOS
REPRESENTATES QUE COMPORÃO O COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
DOS RIOS LONTRA E CORDA.
Ao sétimo dia do mês de maio do ano de dois mil e doze, a Comissão Eleitoral, no uso
de suas atribuições, realizou no Auditório da Prefeitura de Araguaína, a Assembléia
com representantes da sociedade civil organizada atuantes nas Bacias Hidrográficas
dos Rios Lontra e Corda, com o intuito de escolher os membros que comporão o
segmento da sociedade civil nesse Comitê. A abertura da Assembléia Setorial (AS)
iniciou com a fala o Diretor Interino do Comitê das Bacias dos Rios Lontra e Corda,
Agrest Bonival Silveira, agradecendo a presença de todos e falando um pouco do
trabalho realizado pela Comissão Pró-Comitê e de toda a caminhada percorrida para
se chegar ao dia de hoje, ressaltou a importância da Sociedade Civil dentro do comitê
e agradeceu a presença de todos. Dando prosseguimento a responsável pelo Setor de
Apoio a Gestão de Bacias da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável – SEMADES, Maria Gorete dos Santos Cordeiro, agradeceu a presença
de todos e fez uma breve palestra para conceituar o que é um comitê de bacias, quais
suas atribuições, e comentou sobre a escolha dos membros que seria realizada nessa
reunião, além de fazer um pequeno relato sobre o histórico processo de mobilização
na bacia. Iniciou a eleição dos representantes da Sociedade Civil do CBH dos Rios
Lontra e Corda com oito vagas para titulares e suplentes, correspondendo a 25% das
vagas no Comitê, sendo: Representando a organização técnica de ensino e pesquisa
a vaga titular foi ocupada pela Universidade Federal do Tocantins – UFT de Araguaína
sendo representada no momento pelo senhor Luis Eduardo Bovolado, ficando a
suplência com o Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos – ITPAC sendo
representada no momento pelo senhor Eugênio José Piva. Representando as
Organizações Não Governamentais a vaga titular é do Movimento Ecológico
Guardiões da Natureza no momento representada pelo Senhor Abrão Jorge Neto,
ficando a suplência com a Associação de Preservação Ecológica Natura Ativa
representada pelo senhor Alcy Batista Matos.Representando as Associações com
Vínculo de Atuação na Bacia a primeira vaga titular é da Associação de Moradores do
Alto Bonito – AMAB representada na reunião pela senhor Santana de S. Barreto Silva,
ficando a suplência com a Associação dos Agricultores Familiares do Reassentamento
Santo Estevão representada pelo senhor Amilton Moraes da Silva, a segunda vaga de
titular ficou com o Centro de Direitos Humanos de Ananás representanda no momento
pelo senhor Robson Carneiro Rocha. Estando de acordo, firmamos a presente ata por
meio da lista de presença em anexo.
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